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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at økonomisk migration ikke er mulig, før alle EU-borgere i praksis 
omfattes af princippet om fri bevægelighed; en fælles politik for økonomisk migration 
skal i enhver henseende stemme overens med Fællesskabets udviklingspolitik; det er 
endnu ikke lykkedes Rådet at udforme en fælles migrationspolitik,

B. der henviser til, at økonomisk migration hverken løser Europas demografiske problem 
eller dets økonomiske problemer; for at finde nye løsninger med hensyn til den 
økonomiske politik og arbejdsmarkedet kræves der nye tiltag med særlig vægt på at 
skabe ligevægt mellem arbejde og familieliv for mænd og kvinder og sikre lige betaling 
for lige arbejde, hvis det skal lykkes tage udfordringerne i en globaliseret verden op;

C. der henviser til, at kvinder i mange tredjelande er ofre for lignende former for 
diskriminering,

1. opfordrer Kommissionen til i højere grad i forbindelse med håndhævelsen af princippet 
om fællesskabspræferencen at tage højde for kvindernes specielle situation på det 
europæiske arbejdsmarked, især i forbindelse med job inden for nye sektorer, for at 
fremme kvinders adgang til ledige stillinger;

2. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte initiativer, som giver mulighed for 
omskoling af de kvinder, der allerede befinder sig på det europæiske arbejdsmarked, og 
som har den grunduddannelse, der kræves for at kunne bestride de ledige stillinger;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre håndhævelsen af princippet om 
lige løn for europæiske arbejdstagere og vandrende arbejdstagere, samt for kvinder og 
mænd fra tredjelande, som kommer ind på Fællesskabets arbejdsmarked;

4. opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at øge samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og oprindelseslandene, samt til allerede i de vandrende arbejdstageres 
hjemlande at oplyse dem om deres reelle muligheder og retskravene i modtagerlandene; 
henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at forbedre det diplomatiske 
serviceniveau på deres konsulater for mere effektivt at kunne forvalte de behov, der 
opstår i forbindelse med migration, og konkrete anmodninger fra virksomheder i 
værtslandet;

5. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at fremme ligestillingsperspektivet i 
forbindelse med de foranstaltninger, der iværksættes med henblik på vandrende 
arbejdstageres tilbagevenden til oprindelseslandet ved arbejdskontraktens udløb, især 
hvad angår indslusning på eller tilbagevenden til det lokale arbejdsmarked og adgang til 
fortløbende videreuddannelse;
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6. opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at være særligt opmærksom 
på de særlige forhold, der gør sig gældende for vandrende kvindelige arbejdstagere med 
forsørgerpligt, især hvad angår deres rettigheder i forbindelse med deltidskontrakter.


